
Pec na dřevo SIESTA

Obsahuje kompletní pec Vega:

2 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
3 díly - dno pece ze žáruvzdorného materiálu
1 ks předpecí  ze žáruvzdorného materiálu 
4 m izolační odrazové hliníkové folie

1 ks kovová dvířka včetně teploměru do 450°C
1 ks nerezový základní komínový díl 
1 ks nerezová komínová stříška 
2,5 kg kamnářské lepidlo na spojení žáruvzdorných dílů 
4 díly - vrchní krycí a izolační plášť s povrchovou úpravou 
perlinka
povrchová úprava – podklad pod štuk - lepidlo

4 ks kalciumsilikátová tepelně izolační deska
2 m perlinky

Součástí ceny je sestavení pece.

Dodací doba je cca 3 týdny od objednání.
cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%
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Technické parametry pece

Návod k montáži pece

Návod na bezpečnou obsluhu pece

vnitřní průměr 54 cm /velikost na 1 pizzu nebo bochník chleba..../ 

SIESTA Exclusive (kompletní sestava včetně sestavení pece na stojan)

4 m izolační minerální rohože (zdravotně nezávadná!)

1 ks ozdobný a ochranný portál vstupního otvoru pece – volitelný 
dekor viz. Příslušenství

smetáček s přírodním vláknem ZDARMA
Dřevěný stojan pod pec na kolečkách, přední kolečka s 
brzdami, povrchová úprava 1x základní nátěr na dřevo.

38 800,00 Kč
46 948,00 Kč

   Pozn. Ceny veškerých komponentů pece jsou v sadě cenově zvýhodněny oproti koupi jednotlivých částí                       
samostatně. Tento produkt je možné zakoupit výhradně u firmy WoodFire, s.r.o. Cena nezahrnuje dopravu.

SIESTA Standard (stavebnice obsahující všechny díly potřebné k sestavení pece, včetně stojanu)

4 m izolační minerální rohože (zdravotně nezávadná!)

1 ks ozdobný a ochranný portál vstupního otvoru pece – volitelný 
dekor viz. Příslušenství

Dřevěný stojan pod pec na kolečkách, přední kolečka s 
brzdami, povrchová úprava 1x základní nátěr na dřevo.

33 250,00 Kč
40 233,00 Kč

Pozn.  Tento produkt je možné zakoupit výhradně u firmy WoodFire, s.r.o. Pec je rozložená pro individuální sestavení, balení je 
na dvou paletách. Cena nezahrnuje dopravu a 2 x paletu á 250,- Kč

K těmto sadám je možné doobjednat „Sadu nářadí“za zvýhodněnou cenu 2500,- Kč bez DPH/ vč. DPH 3025,- Kč (sada 
obsahuje: Zarážka na oheň, Lopata sázecí, Lopata otáčecí, Hrablo na úpravu ohně, Smetáček dlouhý agave)

   Součástí každé pece je dokumentace:     Ceník je platný od 1. 10. 2019

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  


